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একজন মুজািহদ সবেচেয় বড় েয িবজয় অজর্ন কের তা হে� তার িনেজর নফেসর িবরুে� 

এবং দুিনয়ার সােথ তার স�েকর্র িবরুে�। একজন মুজািহদ এমন একিট েক্ষে� িবজয় লাভ 

কেরন েযখােন �ায় সম� উ�াহই বয্থর্ - তা হে� তয্াগ ও িজহাদ িফ সািবিল�াহ এর েক্ষে�। 

আ�াহ আ�াওয়াজাল বেলন, 

ارٌَة َتْخَشْوَن  ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوَأبـَْناؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِتجَ 
وا َحتَّٰى يَْأِتَي اللَُّه صُ َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن اللَِّه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فـَتَـَربَّ 

  اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يـَْهِدي َال  َواللَّهُ  ۗ◌ بَِأْمرِِه 

বল, যিদ েতামােদর িপতা, েতামােদর স�ান, েতামােদর ভাই, েতামােদর �ী, েতামােদর 

েগা�, েতামােদর অিজর্ত ধন-স�দ, েতামােদর বয্বসা যা ব� হেয় যাওয়ার ভয় কর 

এবং েতামােদর বাস�ান যা েতামরা পছ� কর, আ�াহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রােহ িজহাদ 

করার েথেক অিধক ি�য় হয়, তেব অেপক্ষা কর আ�াহর চূড়া� িনেদর্শ বা আ�াহর 

শাি� আসা পযর্�। আর আ�াহ ফােসক স�দায়েক, অবাধয্ আচরণকারীেদর, আেদশ 

অমানয্কারীেদর েহদােয়ত কেরন না। (সূরা তাওবা, ২৪) 

ি�য় ভাইেয়রা, এই আয়ােত একজন মুসলমান ও আ�াহর পেথ িজহােদর মেধয্ আটিট বাঁধার 

কথা উে�খ করা হেয়েছ। এই আয়াত িজহাদ ফী সািবিল�াহ এর পেথ আটিট �িতব�কতার 

কথা বলেছ। এবং আরও যিদ অনয্ানয্ বাঁধা থােক তেব েসগুেলাও এই আটিটর সােথ স�িকর্ত। 

এই আটিট �িতব�কতা কী কী?  
 

�থমত ‘েতামােদর িপতা’। িবেশষ কের আমরা এমন একিট সমেয় আিছ যখন এই 

উ�াহ জােন না বা েবােঝ না েয ইসলােমর �িত তােদর কী করণীয়। এই উ�াহ আ�াহেক 

ভালবােস, রাসূলেক (স) ভালবােস, তারা �কৃত মুসলমান হেত চায়, তারা মুসলমান িহেসেব গবর্ 
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েবাধ কের, িক� তারা আসেল বুঝেত পাের না েয আ�াহ তােদর কােছ কী �তয্াশা কেরন, 

তারা বুঝেত পাের না েয রাসূল (স) তােদরেক কী আেদশ কেরেছন। বতর্মান সমেয় িজহাদ ফী 

সািবিল�াহ হে� ফরয-এ-আঈন। িক� এরকম িপতামাতা খঁুেজ পাওয়া খুবই দু�র যারা তােদর 

স�ানেদর আ�াহর পেথ যু� করার অনুমিত িদেবন। তাই, যখন আ�াহ বলেছন েতামােদর 

িপতাগণ একিট বাঁধা, বতর্মােন িঠক েসরকম পিরি�িতই িবরাজ করেছ। িপতাগণ হে� 

�িতব�কতা। উ�াহর েবিশরভাগ িপতাই তােদর স�ানেদর আ�াহর পেথ িজহাদ করার অনুমিত 

িদেবন না।  

এবং খা�াব (রহ.) বেলেছন েয 

যিদ আমরা আমােদর িপতােদর অবাধয্ না হতাম, আমরা েকউই িজহােদ অংশ�হণ 

করেত পারতাম না। আমােদর িপতার অবাধয্ হেত হেয়িছল। 

এেক্ষে� িপতামাতার অবাধয্ হওয়া একিট পুেণয্র কাজ। গুরুে�র িদক েথেক আ�াহর পর 

িপতামাতার আেদশ মানয্ করার �ান ি�তীয়েত। িক� এেক্ষে� তােদর অমানয্ করা একিট পুেণয্র 

কাজ কারণ আপিন আ�াহর জনয্ তােদরেক অমানয্ করেছন। তাই, আপিন আপনার িপতামাতার 

আেদশ মানয্ করেবন ততক্ষণ পযর্� যতক্ষণ তােদর আেদশ আ�াহর আেদেশর সােথ সাংঘিষর্ক 

হেব না। যখনই তােদর আেদশ আ�াহর আেদেশর িবপরীতমুখী হেব, তখন আপিন েকানটা 

েবেছ েনেবন? আপিন আ�াহর আেদশ মানেবন নািক িপতামাতার? এটা বলার অেপক্ষা রােখ না 

েয আপনােক আ�াহর আেদশই মানেত হেব। সব িকছুর উপর আ�াহর আেদশেক �ান িদেত 

হেব।  

সুতরাং, েকউ যিদ সাধারণভােব িপতামাতার অনুগত থােকন িক� এই পিরি�িতেত তােদর 

অমানয্ কেরন তেব বুঝেত হেব িতিন সং�ৃিতর কারেণ নয় বরং আ�াহর জনয্ই িপতামাতার 

আনুগতয্ কেরন। এেত এটাই �মািণত হয় েয িপতামাতার আনুগতয্ করার সিঠক িনয়ত রেয়েছ 

তার।  

কারণ এমন অেনক েলাক আেছ যারা শুধু সং�ৃিতর কারেণ িপতামাতার আনুগতয্ কেরন। আবার 

এমন অেনেক আেছন যারা আ�াহর স�ি� অজর্েনর জনয্ িপতামাতার আনুগতয্ কেরন, তারা 

িপতামাতার �িত তােদর দািয়� পালন কেরন শুধুমা� আ�াহর জনয্। তাই, যখন আ�াহ ও 

িপতামাতার আেদশ সাংঘিষর্ক হয় তখন তারা আ�াহর আেদশেক �াধানয্ েদন। েতা, এটাই 

হে� �থম বাঁধা।  
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ি�তীয়ত ‘েতামােদর স�ান’। আপনােদর মেধয্ যারা িববািহত তারা বুঝেবন েয স�ান 

কতখািন ি�য় হেত পাের। হািদেস বলা হেয়েছ স�ান েতামােদর কৃপণ ও কাপুরুেষ পিরণত 

কের। যােদর স�ান আেছ তােদর এ দুেটা েরাগ েদখা েদয় তেব তারা বয্তীত যােদর উপর 

আ�াহর রহমত রেয়েছ। েকন স�ান একজন মানুষেক কৃপণ ও কাপুরুেষ পিরণত কের? কারণ 

“আমােক এখন পিরবার সামলােত হয়। স�ানেদর কাপড় িদেত হয়। তােদর খাবােরর বয্ব�া 

করেত হয়। আমােক এটা করেত হয়, েসটা করেত হয়।” তাই, টাকা েদয়ার কথা আসেল 

তােদর হাত সংকীণর্ হেয় যায় এবং আ�াহর পেথ িজহাদ করার েক্ষে� স�ান-স�িতর উপি�িত 

তােদরেক ি�তীয়বার ভাবেত বাধয্ কের।  

েতা, এরকম অেনক েলাক আপিন পােবন যােদরেক যিদ িজেজ্ঞস কেরন তারা েকন িজহােদ 

অংশ�হণ কের না, তারা বেল আমার িজহাদ হে� পিরবােরর রক্ষণােবক্ষণ করা। এটাই আমার 

িজহাদ। িনেজেক আ�াহর পেথর মুজািহদ েভেব েস িনেজেকই েবাকা বানাে�। তার এবং 

আ�াহর পেথ িজহােদর মেধয্ তার স�ান ও পিরবার একিট বড় বাঁধা। এটা খুবই অনাকাি�ত 

েয এই েরাগিট েসইসব ভাইেদরও হয় যারা আ�াহর পেথ িজহাদেক েবােঝন এবং এক সমেয় 

তারা আ�াহর পেথ মুজািহদ িছেলন। িক� িবেয়র পর যখন তােদর স�ান হয়, হঠাতই এগুেলা 

তােদর েপছেন বেস থাকার কারণ হেয় দাঁড়ায়। এটা এমন এক িফতনাহ যা তােদরেক দুিনয়ার 

সােথ আঁকেড় ধের রােখ।  

একারেণ একজন িববািহত পুরুষ, যার স�ান আেছ, একজন অিববািহত পুরুেষর েচেয়, যার 

এমন েকান িপছুটান েনই, েবিশ সওয়াব পােবন। এবং সাহাবােদর (রা) সময় এ িফতনাহ িছল 

পিরপূণর্ – তােদর অেনেকরই দুই, িতন বা চার জন �ী িছেলন, আপনার একিট বা দুিট স�ান 

আেছ আর তােদর অেনক স�ান িছল, অনয্িদেক পিরবােরর েপছেন বয্য় করার মত স�দ িছল 

তােদর খুবই সীিমত। তাই তােদর েক্ষে� এ িফতনাহ িছল একদম পিরপূণর্। একারেণ তারা 

যখন আ�াহর পেথ যু� করার পদেক্ষপ িনেয়িছেলন তা িছল খুবই বড় একিট পদেক্ষপ। েতা, 

িজহােদর েক্ষে� পিরবার হে� খুবই বড় একিট িফতনাহ।  

যখন রাসুল (স) িহজরত করেলন, তা �থম িদেক ফরয-এ-আঈন িছল, তা িছল বাধয্তামূলক। 

েতা ম�ার অেনক মুসলমান িহজরত করেত চাইেলন। এই িহজরত িছল খুবই বড় একিট তয্াগ।  

িনেজর ভূিম, বয্বসা-বািণজয্ েছেড় যাওয়া খুবই বড় মােপর তয্াগ। কারণ ম�ার কােফর মুশিরকরা 

তােদর েকান স�দ সােথ িনেত েদয় িন। তারা মুসলমানেদর �াবর স�ি� বােজয়া� কেরিছল। 

মুহািজররা তােদর সােথ েকান স�দই িনেয় েযেত পােরনিন। িনেজর ভূিম েছেড় তারা অেচনা 
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ভূিমেত যাি�েলন েযখােন  তােদর েকান অথর্ৈনিতক সাহাযয্ িছল না। এটা িছল খুবই কিঠন 

এক পিরি�িত।  

েতা, ম�ার িকছু মুসিলম িহজরত করেত চাইেলন। তখন তােদর স�ান ও �ীগণ তােদরেক 

জিড়েয় ধের কাঁদেত লাগল, এখােন আমােদর েকান সাহাযয্কারী েনই, আমােদর েদখাশুনা করার 

মত েকউ েনই। কার জনয্ আমােদর েছেড় যাে�ন? ফেল েসই মুসলমানেদর মন গেল েগল 

এবং তারা ম�ায় েথেক েগেলন। েকন? পিরবােরর েদখাশুনা করার জনয্।  

েবশ কেয়ক বছর পর রাসুল (স) ও সাহাবাগণ ম�া িবজয় কের িফের এেলন। ওই মুসলমানগণ 

যারা েপছেন রেয় িগেয়িছেলন তারা আ�াহর েকবল মা� একিট আেদশ অমানয্ কেরিছেলন েয 

তারা িহজরত কেরন িন। যার ফলাফল �রূপ তারা রাসুল (স) এর সােথ িজহাদ করেত পােরন 

িন, রাসুল (স) এর হালাকায় অংশ�হণ করেত পােরন িন, মসিজেদ নবিবেত রাসুল (স) এর 

খুতবা শুনেত পােরন িন, রাসুল (স) এর তালিবয়ায় অংশ�হণ করেত পােরন িন এবং মদীনার 

ইসলািম সমােজ বসবাস করেত পােরন িন। তারা এত সব েথেক বি�ত হেলন শুধুমা� একিট 

আেদশ অমানয্ করার কারেণ।  

ইবনুল কাইয়ুম (র) বেলন, 

পাপ ও পুণয্ কাজ বহুগুেণ বৃি� পায়। তারা মা� একিট পাপ কেরিছেলন যা বহুগুেণ 

বৃি� েপেয়েছ ফেল তারা অেনক পুণয্ েথেক বি�ত হেয়েছন। 

এই উদাহরণিটর িদেক লক্ষয্ করুন – ধরুন নামােজর সময় হেয়েছ এবং আপিন বািড়েত বেস 

আেছন। আপিন জামাআেতর সােথ নামাজ আদায় করার িস�া� িনেলন। এটা হে� একিট পুণয্ 

কাজ। আপিন বািড় েথেক েবর হেয় মসিজেদ যাে�ন, �িত পদেক্ষেপ সওয়াব পাে�ন; মুসি�েদর 

সালাম েদয়ার কারেণ সালােমর সওয়াব পাে�ন; তােদর সােথ মুসাফা করার সময় আপনার পাপ 

ঝেড় পড়েছ; তারপর জামাআেত নামাজ আদায় করার জনয্ েস সওয়াব েপেলন; তারপর িজিকর 

করেলন এবং িজিকেরর সওয়াব েপেলন; তারপর সু�ত নামাজ আদায় কের েস সওয়াব েপেলন; 

এবং সবেশেষ বািড় েফরার সময়ও �িত পদেক্ষেপ সওয়াব েপেলন। েখয়াল করুন িকভােব 

একিট পুণয্ বহুগুেণ বৃি� েপল। আবার আপিন যিদ বািড়েত বেস থাকেতন তাহেল এই সম� 

সওয়াব েথেক বি�ত হেতন। 

অনয্িদেক পাপ কাজও বহুগুেণ বৃি� পায়। েযমন – একজন মদ খাওয়ার িস�া� িনল, মাতাল 

হল, কাউেক হতয্া করল বা িজনাহ কের েফলল বা অনয্ েকান পাপ কাজ করল। এখােনও পাপ 
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বহুগুেণ বৃি� েপেয়েছ। যিদ েস মদ না েখত তাহেল তার হয়ত এতগুেলা পাপ করা হত না। 

তাই, পাপ ও পুণয্ কাজ বহুগুেণ বৃি� পায়। 

এখন, যখন রাসুল (স) ও সাহাবীরা (রা) িফের আসেলন, ম�ার ঐ মুসলমানগণ েদখেলন েয 

মুহািজর সাহাবীরা (রা) রাসুল (স) এর সােথ এই বছরগুেলা থাকার কারেণ অেনক মযর্াদার 

অিধকারী হেয়েছন। তারা বদর, উহুদ, আল খ�েকর যুে� অংশ�হণ কেরেছন, রাসুল (স) এর 

সাি�েধয্ জ্ঞান অজর্ন কেরেছন, পুেরা েকারআন মুখ� কেরেছন; অনয্িদেক ম�ার মুসলমানগণ 

এতসব পুণয্ েথেক বি�ত হেয়েছন।  

পিরবােরর কারেণ এত পুণয্ েথেক বি�ত হওয়ার কারেণ ম�ার মুসলমানগণ খুব হতাশ হেলন। 

তখন আ�াহ আয়াত নািজল করেলন, েতামােদর �ী-স�ানেদর মেধয্ েকউ েকউ েতামােদর শ�। 

তােদর েথেক সাবধান থাক। যােদরেক েতামরা েতামােদর িম� ভাবছ, দুিনয়ােত সবেচেয় কােছর 

মানুষ ভাবছ, েতামােদর �ী ও স�ানরা, আ�াহ বলেছন তারা েতামােদর শ�ও হেত পাের।  

তখন ঐ মুসলমানগণ কু্ষ� হেয় বািড় িফের েগেলন এবং তােদর �ী-স�ানেদর �হার করেত 

লাগেলন, েদখ েতামােদর জনয্ আমরা কত পুণয্ েথেক বি�ত হেয়িছ।  

আ�াহ তখন এই আয়ােতর বািক অংশ নািজল করেলন, যিদ েতামরা ক্ষমাশীল হও, আ�াহেকও 

ক্ষমাশীল ও দয়াবান পােব। এখন অেনক েদির হেয় েগেছ। তােদরেক �হার করা েকান কােজই 

আসেব না। তাই আ�াহ বলেছন, েতামােদর একিট পথই েখালা আেছ তা হল ক্ষমার পথ। 

েতামরা ঐ সওয়াব েথেক বি�ত হেয়ছ এবং এখন আর িকছু করার েনই।  

তাই, আমােদরেক খুবই সতকর্ হেত হেব, িবেশষ কের ঐসব ভাইেদর যারা িজহাদ এবং বতর্মােন 

িজহােদর �েয়াজনীয়তা েবােঝন এবং তারা হয়ত একসময় মুজািহদ িছেলন। তােদরেক অনুধাবন 

করেত হেব িজহােদর তুলনায় পিরবােরর গুরু� কতখািন যখন িজহাদ ফরয-এ-আঈন। তাই 

িজহাদেক পিরবার ও স�ান সহ সকল িকছুর উপর �াধানয্ িদেত হেব। েতা, এটা হে� ি�তীয় 

বাঁধা।  

 

তৃতীয়ত ‘েতামােদর ভাইগণ’। ভাইরাও িজহােদর পেথ �িতব�কতা হেয় দাড়ােত পাের। 

তারা আপনােক সহেযািগতা করেব না। আপিন িজহােদ অংশ�হণ করার জনয্ পিরবার বা বয্বসা 

েযটাই েপছেন েরেখ যােবন তারা তার েদখভাল করেব না।  
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এর পের আসেছ ‘েতামােদর েগা�’। বতর্মােন এেক আমরা বিল জািত, মাতৃভূিম, েদশ। 

এবং জাতীয়তাবাদ একিট �িতব�কতা।  

েলাকেদর েদখেবন আ�াহর পেথ িজহােদর েচেয় তারা জাতীয় �াথর্েক �াধানয্ েদয়। তারা বেল 

েদেশ শাি� বজায় রাখা দরকার এবং েদশেক িবপদমু� রাখা �েয়াজন। েকন? কারণ এটা 

েদেশর জাতীয় বা গণ �াথর্। তারা েবােঝ না েয আমােদর উিচৎ আ�াহর �ীেনর �াথর্ েদখা, 

েদেশর �াথর্ নয়।  

আমােদর উিচৎ জািতগত পিরচয় ভুেল আ�াহর �ীেনর জনয্ কাজ করা। অেনক ভাইরা এবং 

অেনক সংগঠন িজহাদ েথেক দূের থােক “জািতেক িবপদমু�” রাখার অযুহােত। আর এটা মানুষ 

ও িজহােদর মেধয্ একিট বাঁধা।  

েযমন ধরুন, িকছু িকছু মুসিলম েদশ বেল েয আমােদর এখােন িজহাদ �েয়াজন েনই কারণ 

িজহাদ করেল কােফররা আমােদর েদশ আ�মণ করেব, দখল করেব।  

আ�াহর পেথ িজহাদ না করার েপছেন এটা েকান যুি�ই হেত পাের না। আ�াহ যা চান 

আপনােক তাই করেত হেব, আর ফলাফল আ�াহর হােতই েছেড় িদেত হেব। যিদ আ�াহ 

িনধর্ািরত কের থােকন েয আ�াহর শ�রা আপনােদর েদশ আ�মণ কের দখল করেব, তাহেল 

েসটা েতা আ�াহরই কদর।  

আপিন তাই করেবন যা আ�াহ আপনােক করেত বেলেছন। এই মহািব� আপিন পিরচালনা 

করেছন না বরং আ�াহই পিরচালনা করেছন। সুতরাং ফলাফল আ�াহরই উপর েছেড় িদন। 

আ�াহ আমােদর িজহাদ করেত বেলেছন এবং আমরা এটা ইবাদাত িহেসেব করব।  

অেনক মুসলমান আেছন যারা জাতীয়তাবােদর জনয্, েদেশর জনয্ যু� কেরন, িক� আ�াহর 

জনয্ যু� কেরন না। তারা মুসলমানেদর স�ােনর জনয্ যু� কেরন না, তারা আ�াহর �ীেনর 

স�ােনর জনয্ যু� কেরন না। তারা জানেত পােরন েয েকারআনেক লাি�ত করা হে�, মুসিলম 

নারীেদর ধষর্ণ করা হে�, িক� তারা েস বয্াপাের েকান পদেক্ষপ েনন না।  

িক� তােদর রা��ধান বা রাজা যিদ বেলন েয চল আমরা ঐ েদেশর িবরুে� যু� কির তাহেল 

তারা যুে� যাবার জনয্ ৈতির হেয় যােব, যিদ তােদর �িতপক্ষ একিট মুসিলম েদশও হয়। তারা 

জাতীয়তাবােদর জনয্ যু� করেব িক� ইসলােমর জনয্ নয়।  

 

পরবতর্ী বাঁধা হে� ‘েতামােদর অিজর্ত ধন-স�দ এবং েতামােদর বয্বসা যা ব� হেয় 

যাওয়ার ভয় কর’। এই দুিট আলাদা হেলও এেক অপেরর সােথ স�িকর্ত। অিজর্ত স�দ, 
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টাকা, �াবর স�ি�, বয্বসা এবং বয্বসার আসু লাভ আ�াহর পেথ িজহাদ ও মুসলমােনর মেধয্ 

বাঁধা হেয় দাঁড়ায়।  

িকছু েলাক তােদর েদাকােনর কারেণ, িকছু েলাক তােদর েরে�ারাঁর কারেণ এবং িকছু েলাক এই 

কারেণ িজহােদ অংশ�হণ কেরন না েয তারা েকান অিফেসর কমর্চারী। অথচ আ�াহ এগুেলােক 

�িতব�কতা িহেসেব িচি�ত কেরেছন।  

ভাই ও েবােনরা িজহােদ অংশ�হণ না করার জনয্ কারণ েখাঁেজন। তারা বেলন দাওয়াহই িজহাদ, 

আিম একজন ইি�িনয়ার, আিম আ�াহর �ীেনর জনয্ কাজ করিছ, আিম একজন িশক্ষক, আিম 

একজন ডা�ার। িক� িজহাদ যিদ ফরয-এ-আঈন হয় তেব আপনােক তা করেতই হেব। হয্াঁ, 

এটা গুরু�পূণর্ েয উ�াহর জনয্ ডা�ার, ইি�িনয়ার, িশক্ষক এবং সকল েপশাজীবী �েয়াজন, 

িক� আপিন িক এটা বলেত পােরন েয আিম একজন ডা�ার তাই আিম নামাজ পড়ব না এবং 

েরাজা রাখব না? েকউ িক এমন বেল? তাহেল, িজহাদ ও নামােজর মেধয্ পাথর্কয্ েকাথায়? 

আমরা ইেতামেধয্ বেলিছ েয আ�াহর পেথ িজহাদ হে� নামাজ ও েরাজার মতই বাধয্তামূলক।  

আ�াহ বলেছন ‘েতামােদর বয্বসা যা ব� হেয় যাওয়ার ভয় কর’। আনসাররা যখন রাসুলেক 

(স) বাইয়াত িদেলন েয তারা িনেজেদর পিরবারেক েযভােব রক্ষা কের িঠক েসভােবই রাসুলেক 

(স) রক্ষা করেবন, তা িছল খুবই গুরু�পূণর্ একিট শপথ। কারণ রাসুল (স) তােদরেক এক �া� 

েথেক আেরক �াে�, এক যু� েথেক আেরক যুে� িনেয় যাি�েলন। ফেল তােদর বয্বসা ক্ষিত�� 

হি�ল। তারা িঠকভােব তােদর কৃিষকােজর েখয়াল রাখেত পারিছেলন না। আপনারা জােনন 

কৃিষকাজ স�ােহ পাঁচিদন অিফস করার মত কাজ নয়, বরং তার জনয্ িনিবড় ও িনয়িমত পিরচযর্া 

�েয়াজন। কৃিষর েক্ষে� আপিন বলেত পারেবন না েয আমার ছুিট দরকার, আিম স�ােহ পাঁচিদন 

গােছর য� িনব এবং �ীে� আমােক ছুিট িদেত হেব। আপনােক িনিবড় পিরচযর্া করেত হেব। 

আনসারেদর আয় ক্ষিত�� হি�ল কারণ তারা কৃিষকােজ সময় িদেত পারিছেলন না।  

তাই, যখন রাসুল (স) ম�া মু� করেলন, আনসাররা ভাবেলন, আলহামদুিল�াহ। আমরা 

আমােদর কাজ েশষ কেরিছ, রাসুলেক (স) সাহাযয্ কেরিছ এবং তাঁর মাতৃভূিম এখন মু�। এখন 

আমরা িফের েযেত পাির এবং আমােদর কৃিষকােজ মন িদেত পাির। আমােদর যা করা দরকার 

িছল আমরা কেরিছ এখন আমরা িফের িগেয় আমােদর বয্বসার িদেক নজর িদেত পারব।  

আ�াহ তখন আয়াত নািজল করেলন, েতামােদরেক �ংেসর িদেক েঠেল িদও না। আনসারেদর 

কৃিষকােজ িফের যাওয়ােক আ�াহ �ংেসর কাজ বলেলন যিদও তখন তােদর জনয্ িজহাদ ফরয-

এ-আঈন িছল না। তখন িজহাদ িছল ফরয-এ-িকফায়া। তা বয্ি�গত ফরয িছল না বরং তা িছল 

সমি�গত ফরয। অথর্াৎ িকছু েলাক পালন করেলই সবার আদায় হেয় যােব।  
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আবু আইয়ুব বেলন, এই আয়াতিট তােদর জনয্ নািজল হেয়িছল। আ�াহ আমােদর বেলেছন েয 

আমরা যিদ আমােদর কৃিষকােজ িফের যাই তাহেল তা হেব িনেজেদর �ংেসর পেথ েঠেল েদয়া। 

তাই, েযসব মুসিলমরা এখন তােদর চাকির িনেয়, তােদর বয্বসা িনেয় বয্�, তােদরেক এই 

আয়াত শুিনেয় িদন েয তারা িনেজেদর �ংেসর িদেক েঠেল িদে� যখন তারা কাজ ও জীবীকার 

জনয্ আ�াহর পেথ িজহাদেক তয্াগ করেছ।  

 

সবেশেষ ‘েতামােদর বাস�ান যা েতামরা পছ� কর’। ঘেরর আরিব শ� হে� িমসকান 

যা এেসেছ সািকনাহ বা �শাি� েথেক। আপিন যখন বািড়েত থাকেবন তখন �শাি� অনুভব 

করেবন কারণ ঘর হে� শাি�র িনদশর্ন।  

আমরা �কৃিতগত ভােবই আমােদর বসবাস �েলর �িত আস�, িবেশষ কের আমােদর ঘেরর 

�িত। আমােদর মাতৃভূিমও এর আওতায় পের। আপিন ঘেরর �িত টান অনুভব করেবন কারণ 

আমরা আমােদর বািড়েত একিট িনিদর্� রুিটেন অভয্� হেয় যাই – েয খাবার খাই, েয িবছানায় 

ঘুমাই। যখন েকান িকছু আপনার এই রুিটনেক বয্াহত কের তখন আপিন অিনরাপদ েবাধ 

কেরন যা �শাি�র িবপরীত। বািড়েত থাকেল আপিন �শাি� অনুভব কেরন এবং আপনার 

রুিটন যিদ বয্াহত হয় তেব আপিন অিনরাপদ েবাধ কেরন।  

একজন মুজািহদ এই রুিটন পিরবতর্েনর মধয্ িদেয় যান। েয খাবার খান তা তার মা বা �ীর 

রা�া করা খাবার েথেক িভ�, েয িবছানায় ঘুমান তা েতমন আরামদায়ক নয়, আবহাওয়া িভ� 

হেত পাের এবং ঘুমােনার সময় পালেট েযেত পাের। এসব আপনােক বািড় িফের েযেত বয্কুল 

কের েতােল। যখন একজন আরব মুজািহদ কাি�ের িজহােদ অংশ�হণ কেরন তার কােছ 

েসখানকার খাবার খুব ঝাঁজােলা মেন হয়। আবার একজন পািক�ািন মুজািহদ যখন ইরাক বা 

অনয্ েকাথাও িজহােদ অংশ�হণ কেরন তখন তার কােছ খাবার খুব নমনীয় মেন হয়, রুিটন 

পালেট যায়, তাপমা�াও পালেট যায়।  

আ�ু�াহ ইবেন উমােরর কথা যিদ িচ�া কির যখন িতিন আরেমিনয়ােত িজহাদ করিছেলন, যিদও 

এ বয্পারিট আরও অেনক সাহাবার েক্ষে� �েযাজয্। িতিন আরেব বড় হেয়েছন েযখােন 

আবহাওয়া খুব গরম, অথচ িতিন যু� করিছেলন এমন এক জায়গায় যা কেয়ক িফট তুষাের 

ঢাকা থােক। এই ধরেণর রুিটন পিরবতর্ন েমেন েনয়া িক� সহজ নয় – এটা খুব বড় একটা 

তয্াগ।  
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স�বত একারেণই হ� িজহােদর সােথ স�িকর্ত। িকছু িকছু হািদেস আপিন েদখেবন েয িজহাদ 

ও হে�র কথা একই হািদেস এেসেছ। েযমন – যখন আেয়শা (রা) রাসুল (স) েক িজেজ্ঞস 

করেলন েয পুরুষরা আপনার সােথ জামাআেত নামাজ পেড়, আপনার সােথ জু�ার নামাজ পেড়, 

আপনার সােথ িজহােদ েযাগদান কের, মিহলােদর বয্পাের কী হেব? রাসুল (স) বলেলন 

আপনােদর িজহাদ হে� হ�।  

কারণ একটু িনেচর �েরর হেলও হে�র সােথ িজহােদর িকছুটা সাম�য্শয্ আেছ। হে�র জনয্ 

আপনােক �মণ করেত হয়, িজহােদও অেনক েক্ষে� �মণ করেত হয়। হে� আপনার রুিটন 

পিরবতর্ন হয়। েযমন – হে�র সময় িভ� েপাষাক পিরধান করেত হয়, তারপর আপিন হ� 

চলাকালীন সময় নখ ও চুল কাটেত পারেবন না, েসখানকার খাবার িভ�, মীনা ও আরাফায় 

ঘুমােনার বয্ব�া েতমন আরামদায়ক নয়, এরকম ভােব আপনার রুিটন পালেট যায়। আপনােক 

অেনক টাকাও খরচ করেত হয় কারণ হ� েবশ বয্য়বহুল। সুতরাং হ� ও িজহােদর মেধয্ িকছুটা 

িমল রেয়েছ যিদও িজহােদর তয্াগ অেনক বড় মােপর তয্াগ।  

যিদ আপনার বাস�ােনর �িত আপনার ভালবাসা আপনােক আ�াহর পেথ িজহাদ েথেক দূের 

রােখ, তাহেল তা �িতব�কতায় পিরণত হয়। তাবুক যুে�র কথা যিদ বিল, তাবুক �া�ের 

যাওয়ার জনয্ অেনক দূেরর পথ পাির িদেত হেয়িছল, তখন উ�� �ীে�র �চ� গরম, ফসল 

ঘের েতালার সময় তখন। সবাই যখন ফসল ঘের েতালার পিরক�না করিছেলন রাসুল (স) 

তােদর বলেলন েয আমােদর এখন েরামানেদর িবরুে� যু� করেত হেব। সুতরাং, তা িছল খুবই 

বড় একটা তয্াগ।  

েসসময় একজন সাহাবা তার ঘের িগেয় েদখেলন েয তার �ী বািড়র উঠান পািন িদেয় িভিজেয় 

েরেখেছ যােত গরম কম লােগ। তখন িতিন তার আেরক ঘের িগেয় েদখেলন তার ি�তীয় �ীও 

একই কাজ কেরেছ। ঘেরর �িত টান তােক যুে� যাওয়া েথেক িবরত রাখল। েয িতনজন তাবুক 

যুে� অংশ�হণ কেরনিন িতিন তােদর মেধয্ একজন িযিন ঘেরর টােন যুে� যান িন।  

যােদর এমন রুিটন পিরবতর্েনর বয্পাের অিভজ্ঞতা আেছ তারা জােনন েয এ িবষয়িট এক সময় 

না এক সময় ঘেরর �িত দুবর্ল কের তুলেব। েকান েকান মুজািহদ বািড় না িফের, তােদর 

পিরবােরর কােছ িফের না িগেয় বছেরর পর বছর যুে�র ময়দােন কািটেয় েদন। এেত অেনক 

ৈধেযর্র �েয়াজন। অতএব, একজন মুজািহেদর অনয্তম একিট গুণ হে� সবর।  

েতা, এই আয়ােতর পর আ�াহ বলেছন, বল, যিদ েতামােদর িপতা, েতামােদর স�ান, েতামােদর 

ভাই, েতামােদর �ী, েতামােদর েগা�, েতামােদর অিজর্ত ধন-স�দ, েতামােদর বয্বসা যা ব� 

হেয় যাওয়ার ভয় কর এবং েতামােদর বাস�ান যা েতামরা পছ� কর, আ�াহ, তাঁর রসূল ও 
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তাঁর রােহ িজহাদ করার েথেক অিধক ি�য় হয়, তেব অেপক্ষা কর আ�াহর চূরা� িনেদর্শ বা 

আ�াহর শাি� আসা পযর্�। আর আ�াহ ফােসক স�দায়েক, অবাধয্ আচরণকারীেদর, আেদশ 

অমানয্কারীেদর েহদােয়ত কেরন না। 

যখন একজন মুজািহদ এই আটিট �িতব�কতার িবরুে� িবজয় লাভ কের, তা একিট অসাধারণ 

িবজয়। এর সােথ িতিন আেরকিট িবজয় লাভ কেরন, তা হে� ফািসক না হওয়া। কারণ এই 

আয়ােতর েশেষ আ�াহ বলেছন আ�াহ ফািসকেদর িহদায়াত কেরন না। ফািসেকর কাতাের না 

পড়া িক একিট িবশাল িবজয় নয়? আ�াহ, তাঁর রাসুল (স) ও িজহােদর �িত ভালবাসা আক্ষিরক 

অেথর্ �মােণর মাধয্েম আপিন এই িবজয় অজর্ন কেরেছন। এখন আর এটা েকান মুেখর কথা 

নয়। আর যিদ আপিন আ�াহ, তাঁর রাসুল (স) ও িজহােদর েচেয় এই আটিটর েকান একিটেক 

েবিশ ভালবােসন তেব আপিন ফািসক হেয় েগেলন এবং আ�াহর শাি� আপনার উপর অিনবাযর্।  

সুতরাং যারা দািব কের েয তারা আ�াহ ও তাঁর রাসুল (স) েক ভালবােসন তােদর তা �মাণ 

করেত হেব। এবং তােদরেক েসটা কথা নয় কােজর মাধয্েম �মাণ করেত হেব। একজন 

মুজািহদ হওয়ার মাধয্েমই আপিন তা �মাণ করেত পারেবন। আপিন েদখেবন েয অেনক সংগঠন 

ও অেনক মুসলমান আেছ যারা েজার গলায় বেল েয শুধু তারাই আ�াহ ও তাঁর রাসুলেক (স) 

ভালাবাসার পেথ েদখােত পাের, তারাই আ�াহ ও তাঁর রাসুলেক (স) ভালাবােস। তারা আরও 

বেল েয েদখুন আমরা রাসুেলর (স) কত �শংসা কির, তাঁেক িঘের আমােদর কত উদযাপন। 

এগুেলা শুধুই মুেখর বুিল।  

যিদ আপিন েদখােত চান েয আপিন আ�াহ ও তাঁর রাসুলেক (স) ভালবােসন তাহেল মুজািহদেদর 

কাতাের েযাগ িদন, তাহেল আপনােক আর এই িবষেয় িকছু বলেত হেব না কারণ আপিন তা 

কােজর মাধয্েমই �মাণ কেরেছন। ইসলাম শুধু মুেখর কথার ধমর্ নয়, এটা কােজর ধমর্। আপনার 

িব�াস আপনার কােজর মাধয্েম �কািশত হেত হেব। 
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